Sra. Eva Maria Menor Cantador
Sr. Josep Martínez Valencia
Sra. Maria José Infante Guadamuro
Sr. Antonio García Barba
Sra. María Encarnación Rodrigo Morales
Sr. Rafael Moya Camarón
Sra. María José Granados Martínez
Sr. Iván Sanz Pérez
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sr. Antonio Rodríguez Yáñez
Sra. Ana María Salud Luque Martos
Sra. Nerea García Guerrero
Sra. María Pilar Paz Sierra
Sr. José Manuel López Deiros
Sra. Amalia Frutos López
Sr. Juan José Barcala Bugallo
Sr. Roberto Castillo Ureña
Assisteix la Secretària general, la senyora Carme Coll Gaudéns i l’interventor
accidental senyor José Manuel Roque Damota.
Ambdós funcionaris, la Secretària General i l’Interventor, assisteixen amb la
documentació a què es refereix l’article 36.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Declarada oberta la sessió, la senyora Secretària procedeix a cridar els Regidors
electes de major i menor edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la qual, de
conformitat amb l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
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Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 27/09/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

REGIDORS ELECTES ASSISTENTS:

Número: 2019-0009 Data: 26/09/2019

A Badia del Vallès quan són les 12 hores del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen a la
sala de sessions d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 195 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en concordança amb
l’article 37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors que el
passat dia 3 de juny van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a
conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals que van tenir lloc el 26 de
maig de 2019, convocades pel Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, que a continuació es
relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta Corporació,
amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de
l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària General de la Corporació, que dono fe de
l’acte, i per l’interventor.
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Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 26/09/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL
VALLÈS CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019

Electoral General, en la seva redacció actual, i l’article 37.3 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, estarà
constituïda pel Regidor electe de major edat, senyor Antonio Rodríguez Yañez, que
actuarà com a President, i per la Regidora electe de menys edat, senyora Nerea
Garcia Guerrero i per la Secretària General de la Corporació que actua com a
secretaria de la Mesa, la qual els convida perquè ocupin els llocs destinats a l’efecte,
restant així constituïda la mesa d’edat.
Per ordre del senyor President de la mesa d’edat, la senyora Secretària dóna lectura a
les disposicions aplicables a la constitució dels nous ajuntaments, establerts en els
articles 194 i següents de la Llei orgànica del règim electoral general 5/1985, en la
seva redacció actual, en concordança amb l’article 37 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A continuació per la senyora Secretària es procedeix a nomenar cada un dels regidors,
els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent:
Sra. Eva Maria Menor Cantador: Si, prometo
Sr. Josep Martínez Valencia: Si, prometo
Sra. Maria José Infante Guadamuro: Sí, prometo
Sr. Antonio García Barba: Sí prometo
Sra. María Encarnación Rodrigo Morales: Si, prometo
Sr. Rafael Moya Camarón: Sí, prometo
Sra. María José Granados Martínez: Sí, prometo
Sr. Iván Sanz Pérez: Sí, prometo
Ajuntament de Badia del Vallès
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Acte seguit el President de la mesa d’edat convida als Regidors i Regidores a posar-se
dret i sol·licita que per la senyora Secretària es procedeixi a la lectura de la formula de
jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, el text literal de la
qual, és el següent:
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Tot seguit, i una vegada comprovat que tots els regidors electes han formulat les
declaracions a les quals es refereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, pel senyor President de la mesa d’edat es
sol·licita que si existeix algun regidor afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General i altra legislació concordant
ho manifesti en aquest moment. No efectuant- se cap de les causes d’incompatibilitat
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes en els articles 2002 i
203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny i altra legislació aplicable.

ACTA DEL PLE

A continuació, per la senyora Secretària general, es procedeix a la lectura del nom i
cognoms de dada un dels regidors electes que assisteixen a la sessió, els quals, d’un
en un, i atès que ja s’ha comprovat prèviament les credencials, i acreditada la seva
personalitat davant la secretària procedeixen a ocupar els seus escons.

Sra. Montserrat Jiménez Molina: Sí prometo
Sr. Antonio Rodríguez Yáñez: Sí prometo
Sra. Ana María Salud Luque Martos: Sí, ho prometo per imperatiu legal
Sra. Nerea García Guerrero: Sí, ho prometo per imperatiu legal
Sra. María Pilar Paz Sierra: Sí, ho prometo per imperatiu legal
Sr. José Manuel López Deiros: Si, ho prometo per imperatiu legal
Sra. Amalia Frutos López: Sí, prometo
Sr. Juan José Barcala Bugallo: Sí, prometo

Sr. Roberto Castillo Ureña, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya manifesta que no presentarà candidatura.
Sra. Amalia Frutos López, regidora del grup municipal de Ciutadans, manifesta que la
seva llista presentarà candidatura.
Sra. Ana María Luque Martos, regidora del grup municipal de Totes Fem Badia diu:
«Gràcies. El filòsof Herbert Marcuse, va exposar en una de les seves màximes que la
lliure elecció d’amos no suprimeix ni els amos ni els esclaus. Escollir lliurement entre
una àmplia varietat de béns i serveis no significa llibertat si aquests béns i serveis
sostenen controls socials sobre una vida d’esforç i de por, és a dir, sostenen
l’alienació. La defensa de la llibertat com a màxim objectiu de la vida a través de la
reflexió i l’acció política, va ser una màxima del seu pensament filosòfic i polític. I això
és el que avui, i durant aquesta legislatura, volem representar en aquesta sala de
plens Totes fem Badia. Una defensa de la llibertat, de la possibilitat de fer les coses
d’una altra manera, de pensar i d’actuar de manera alternativa fugint de la dinàmica de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número: 2019-0009 Data: 26/09/2019

Després d’això el President de la mesa d’edat requereix als grups amb representació
municipals per ordre de menor a major número de vots aconseguits el passat 26 de
maig, manifestin si presenten la seva candidatura a l’alcaldia de l’Ajuntament:
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Seguidament el senyor Rodríguez President de la mesa d’edat declara constituït
l’Ajuntament de Badia del Vallès, i assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció
d’alcalde/ssa de la ciutat entre els membres de la corporació que encapçalen llurs
corresponents llistes, i amb aquesta finalitat dóna la paraula a la senyora Secretària
qui explica que es realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta, es a dir, la
fórmula de votació a través de paperetes que cada Regidor electe dipositarà en la
urna, sent escollit alcalde/ssa de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la
Llei Orgànica 5/1986, de 19 de juny, de Règim Electoral general, el candidat/a que
obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el que encapçali
la llista mes votada en les passades eleccions.

ACTA DEL PLE

Sr. Roberto Castillo Ureña: Sí, prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica
de la voluntat ciutadana, manifesto el meu ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada
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Ajuntament de Badia del Vallès

ACTA DEL PLE

que «es lo que hay». Presento la meva candidatura a ser alcaldessa, amb el ferm
convenciment de que aquesta és la manera de pensar i actuar que volem representar
a Totes fem Badia. La presento també amb la certesa que no sortirà endavant, ja que
no tindrà els suficients recolzaments. No obstant, és la nostra obligació en la defensa
de la veritable llibertat més enllà de la dialèctica del realisme, presentar candidatura i
demanar el recolzament de la resta de grups municipals. Els resultats de les darreres
eleccions, ens han situat com a principal força de l’oposició del més que probable
govern municipal del Partit Socialista. Encara no hem felicitat a la cap de la llista més
votada per la seva victòria electoral. I no ho hem fet perquè encara roman en el nostre
record la campanya bruta, plena d’atacs vers companys i companyes de la nostra llista
per part de la candidata. Atacs innecessaris, pensem, de tot cor, i del tot injustificables,
ja que per part nostra, només hem entès la campanya com una mera exposició de
models alternatius de gestió i futur pel nostre municipi. I encara esperem una disculpa
pública per aquests atacs fora de les mesures raonables d’una campanya electoral a
un petit municipi com el nostre. Un municipi on les persones son, som, el més
important, ja que el dia després d’unes eleccions i de qualsevol acció política, inclosa
la d’avui, les persones acabem trobant-nos i compartint espais. Les formes son molt
importants, molt, i més quan ens referim a tractar amb persones. Avui reconeixem, una
vegada més, la victòria electoral, però encara no podem felicitar a la seva cap de llista,
pel tipus de campanya que va fer i esperem aquesta disculpa. En segon lloc, sent
coneixedora que no sortirà la meva candidatura, ens presentem amb el ferm objectiu
de ser la veu de l’oposició de tots i totes les badienques, que ens hagin votat o no.
Aquest grup municipal, mantindrem el ferm objectiu de controlar l’acció del govern
municipal, corregir les errades que d’ella se’n derivin, proposar alternatives i vetllar pel
bé comú. Tinguin ben segur que serem una oposició ferma, honesta i compromesa
amb la nostra ciutat i la seva gent. No pretenem influir en un govern municipal que ara,
amb una majoria absoluta, farà la seva voluntat. Però si que us assegurem, que
estarem atentes i controlarem tota acció de govern, denunciant qualsevol mena
d’irregularitat o incompliment. Treballarem per a que la ciutadania, tota la ciutadania,
acabi reconeixent en Totes fem Badia un espai polític que doni respostes reals i
efectives als problemes que tenim com a municipi. Com deia al principi, escollir
lliurement entre un àmplia varietat de béns i serveis, no significa llibertat si aquests
béns i serveis sostenen controls socials sobre una vida d’esforç i de por. Triar entre
diferents maneres d’entendre el municipi, no és per a nosaltres una veritable llibertat,
ja que impliquen alienació en la manera de triar lliurement. No es pot entendre el
resultat de les municipals sense una enorme influència de la situació de la política
nacional actual. La ciutadania badienca, com a molts d’altres municipis, va decidir uns
resultats més fixant-se en el marc general que en la situació política municipal. Màxim
respecte a allò escollit, però mantenim l’anàlisi d’unes eleccions marcades en excés
per la política nacional. D’aquí que parlem de votació marcada en les municipals. Per
això, des de Totes fem Badia, seguirem treballant per guanyar la confiança de moltes
més persones del nostre municipi, incrementant la participació política i social en el dia
a dia i que això es tradueixi en la major implicació i participació en les jornades
electorals al nostre municipi. Ens preocupa que el partit guanyador, amb un 27,9% dels
vots de tot el cens electoral, pugui governar amb majoria absoluta durant 4 anys.
Treballarem per a fer més plena aquesta democràcia i millorar la participació, i això
serà un dels nostres objectius. Finalitzo la meva intervenció agraint de nou a les 1.142
persones que van recolzar la nostra llista. Gràcies a vosaltres som aquí per fer la tasca
que ens heu encomanat. I volem convertir-nos en la veu de totes les persones
crítiques que no van donar suport al Partit Socialista, el 72,1%, i que son àmplia
majoria en aquest municipi. Moltes gràcies a tothom, a tots i totes».

Sr. Rafael Moya Camaron, regidor del grup municipal socialista manifesta que la seva
llista sí presentaran candidatura.
Seguidament el president de la mesa d’edat senyor Rodríguez manifesta que queden
proclamades les següents candidatures:
- Ciutadans : Amalia Frutos López
- Totes Fem Badia: Ana María Salud Luque Martos
- Partit dels Socialistes: Eva María Menor Cantador

- Ana María Salud Luque Martos: 4
- Eva Maria Menor Cantador: 10
Vots emesos : 16
Vots en blanc: 1
El senyor Rodríguez, president de la mesa d’edat diu: «Teniendo en cuenta el
resultado queda proclamada alcaldesa del Ayuntamiento de Badia del Vallès la señora
Eva Menor Cantador.
Com és preceptiu abans de jurar o fer la promesa, el president de la mesa d’edat li
pregunta: Sra. Eva María Menor Cantador accepta el càrrec d’alcaldessa de la ciutat
de Badia del Vallès?
La senyora Eva María Menor Cantador diu: Sí, ho accepto
La secretària de l’Ajuntament llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució legalment
establerta, el text literal de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Ajuntament de Badia del Vallès
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- Amalia Frutos López: 2
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Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, la secretaria
llegeix en veu alta les paperetes, el resultat del qual és comprovat per la mesa d’edat i
anunciat pel senyor Antonio Rodríguez, i és el següent:

Número: 2019-0009 Data: 26/09/2019

El president de la mesa d’edat explica com es procedirà a l’elecció de l’alcalde/ssa de
l’Ajuntament, els regidors hauran d’introduir el seu vot a la urna segons vagin sent
cridats per la secretaria.

A continuació l’alcaldessa electe, senyora Eva María Menor Cantador emet la seva
promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya mitjançant
la manifestació següent:
Sí, ho prometo.
Després d’això, el President de la Mesa d’Edat, senyor Antonio Rodríguez Yañez fa
entrega a l’alcaldessa de la vara de comandament i la senyora Eva María Menor
Cantador, passa a ocupar la presidència d’aquest Ajuntament.

La senyora Amalia Frutos diu: «Nuestro voto ha sido por responsabilidad, porque no
podemos dejar de lado los vecinos y vecinas que han decidido con su voto que tanto
mi compañero de partido como yo debíamos estar en el ayuntamiento, para aportar
nuestro punto de vista y nuestras ideas y capacidades organizativas y de gestión.
Espero y deseo que desde el respeto a las diferencias y a la disposición a la búsqueda
de entendimiento entre todos los que formamos la nueva corporación de Badia,
consigamos el principal objetivo para el que estamos aquí, que no es otro que
conseguir que nuestros vecinos vivan mejor. A mi es lo único que me mueve. Gracias”.
La senyora alcaldessa diu: “Moltes gràcies. Ara té la paraula la portaveu de Totes fem
Badia”.
La senyora Ana Luque diu: “Gràcies. Ja hem fet la nostra justificació”.
La senyora alcaldessa diu: “Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del grup
socialista”.
El senyor Rafael Moya intervé i diu: “Gracias alcaldesa. Buenos días, amigos,
familiares, vecinos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. En primer lugar,
quiero dar las gracias a mis 9 compañeros por dejarme dirigir estas palabras hoy en un
día y en un momento tan especial como este. El marco es incomparable, en medio de
nuestra fiesta mayor, el pleno más importante de estos 4 años de legislatura que
empiezan ahora. Están siendo unos días muy emotivos y con unas sensaciones
Ajuntament de Badia del Vallès
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La senyora alcaldessa pregunta: «La portaveu del grup de Ciutadans?»
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El senyor Roberto Castillo diu: «En principi no».
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L’alcaldessa senyora Eva María Menor Cantador diu: «Bé, molt bona tarda a tots i a
totes. Ara donaré la paraula als portaveus dels grups municipals per si volen explicar el
sentit del seu vot o adreçar-nos unes paraules. Començarem pels grups de menor a
major. Començarà el portaveu del grup d’Esquerra Republicana, si vol adreçar-nos
unes paraules».
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La senyora alcaldesa, diu: “Gracias Rafa. Bon dia a tothom, regidors, regidores,
familiars, amics i amigues, veïns i veïnes de Badia del Vallès. Avui iniciem una nova
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especiales, gracias a todos y todas y cada una de las personas que nos ven por la
calle y nos saludan con un gesto cómplice, un beso o un abrazo, felicitándonos y
reconociendo esta victoria socialista en las urnas. Las urnas han hablado y el
resultado poco más tiene que decir, 2.949 votos socialistas, más de la mitad de los
vecinos que acudieron a las urnas el pasado domingo 26 de mayo, apoyaron el
proyecto socialista. La unión de 2.949 personas, sí hace la fuerza. Gracias, gracias y
gracias a todos y cada uno de los que nos habéis apoyado. No nos cansaremos de
repetir esta cifra. Cada vez que alguien nos hable en nombre del pueblo o en nombre
de los vecinos, les recordaremos que cuando hablen lo hagan en nombre de algunos
vecinos o de una parte del pueblo, porque los 2.949 que nos han votado, también son
pueblo y también son vecinos. No obstante también al resto de vecinos decirles
gracias, también gobernaremos para todos como no podía ser de otra manera.
Cuando algún vecino viene con un problema, una queja o una demanda, no le
preguntamos a quien ha votado. Cada fuerza política hace su análisis y justifica su
resultado, pero aquí ganador solo ha habido uno y ese ha sido el Partido Socialista. En
política no todo vale y el fin no justifica los medios. La ciudadanía lo ha tenido claro y
así lo ha manifestado. Como dice un principio de Aristóteles, la suma de las partes no
es igual al todo y en este caso se ha demostrado que 5 + 3 no es 8, a veces son 4.
Nuestros vecinos han apostado por un proyecto serio, consolidado y con futuro, el
proyecto socialista para Badia, como siempre lo ha sido. Somos herederos de los
gobiernos socialistas de esta ciudad. Gracias Antonio Cruz, el primer alcalde de Badia
como ciudad independiente. Gracias José Luis Jimeno, por ser el artífice de la ciudad
que hoy tenemos, contigo empezó todo. Y gracias Eva Menor, por ser el ultimo bastión
socialista de la comarca en época de crisis, por haber aguantado la ciudad en una
época muy dura, por evitar que la crisis se llevara por delante el proyecto de Badia del
Vallés y evitar una fractura social que apuntaba a Badia como blanco perfecto. Has
mantenido a Badia en el mapa y has sido referente como alcaldesa, no solo en la
comarca sino en todo el territorio, y serás la artífice de Badia del futuro. Eva, toca
rematar la faena. Ya te dimos las gracias por seguir al frente del equipo socialista y hoy
te volvemos a dar las gracias todos, por liderar este equipo para los próximos cuatros
años. Ya nos has demostrado de lo que eres capaz en las circunstancias más
adversas. De qué no serás capaz ahora que nos sopla un poco más el viento a favor.
Eres un ejemplo para los regidores que conformamos este grupo, por tu calidad
humana, por tus conocimientos, tu preparación, tu formación, tu disposición a trabajar
por la ciudad siempre con el mismo fin y objetivo: la mejora continua en la calidad de
vida de nuestros vecinos, anteponiendo el interés colectivo al personal y sin otro fin
que el de mejorar día a día nuestra ciudad. Porque apuestas siempre por el diálogo,
por la transparencia. Porque siempre estás a disposición de los demás, porque para ti
lo primero son los vecinos. Porque tus decisiones son tomadas con profunda
meditación, intentando encontrar los consensos a veces imposibles. Porque eres la
mejor embajadora que puede tener nuestra ciudad. Porque donde no pueden llegar
otros políticos tu consigues que se abra una puerta para otro oportunidad. Porque
contigo, ir a otra administración a exigir lo mejor para Badia, es más fácil. Porque has
proyectado la Badia del futuro, porque sin duda alguna, eres la mejor opción para
Badia. Porque tienes las capacidades, la ilusión, la fuerza, la valentía y la generosidad.
Porque tienes talento y talante para seguir siendo la alcaldesa de nuestra ciudad. Por
todo esto, no podíamos sino proponerte para seguir gobernando nuestra ciudad,
porque sin ninguna duda, contigo Badia avanza”.
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legislatura, una nova etapa de la nostra ciutat. És un dia important per a totes les
persones que hem decidit, amb la nostra presa de possessió del càrrec, agafar un
compromís de treball amb la nostra ciutat. Vull aprofitar aquesta intervenció per
felicitar-vos a tots i a totes i donar-vos les gràcies per prendre la decisió de dedicar el
vostre temps i esforç pel be comú, i desitjar-vos a tots i a totes, molts encerts al llarg
d’aquesta legislatura que avui comença. També aprofito per recordar-vos, per
recordar-nos, a tots i cadascun dels regidors i regidores, que aquest compromís amb
la ciutadania, és dels més seriosos i responsables dels que agafareu al llarg de la
vostra vida. Primer, perquè representeu, representem a la ciutadania, sou, som la veu
dels que no tenen veu, tenim la responsabilitat de que en cada decisió que prenem,
hem de pensar en cada persona que viu en aquesta ciutat, en les que pensen com
nosaltres i en les que no, amb les que compartim interessos i gustos i amb les que no,
òbviament des de cada mirada i projecte polític, que al cap i a la fi, és el nostre
contracte amb la ciutadania quan ens presentem a les eleccions, i ha de ser sens
dubtes el nostre full de ruta al llarg de tota la legislatura. Hem de complir amb les
nostres promeses i donar compte del que fem i del que no podem fer, amb
transparència i honestedat. Reconeixent que a les nostres mans no està canviar-ho
tot, però si assumint el repte de perseguir els objectius que formen part dels nostres
programes electorals amb determinació, lluita i molta, molta, molta feina, perquè els
petits canvis son els més efectius. Cada dia hem de recordar perquè ens hem
presentat a aquestes eleccions, i sobretot perquè hem obtingut el suport de la
ciutadania, i amb els nostres actes, hem de retornar i renovar aquesta confiança cada
dia, hem de demostrar que el més important per nosaltres és Badia i la seva gent, hem
d’estar sempre a l’alçada del càrrec que ocupem i ho hem d’exercir amb humilitat,
respecte, saviesa, reflexió, amb valentia, amb honestedat i amb molta generositat.
Hem de ser ciutadans i ciutadanes exemplars i propers, perquè des d’avui mateix ens
posem al servei de la ciutadania i del bé comú. Gràcies als badiencs i badienques que
van participar a les darreres eleccions municipals i que han donat suport a les diverses
candidatures. Celebrem l’increment de la participació a les eleccions, que sempre és
un símptoma de salut democràtica. I com no, especialment, a les 2.949 persones que
han fet possible que el PSC sigui la força més votada, que han renovat la confiança en
el nostre projecte amb més recolzament que les darreres eleccions municipals, i que
per tant, han confiat en mi per desenvolupar aquesta responsabilitat al capdavant de
l’alcaldia, responsabilitat que avui reprenc amb més il·lusió que mai i amb la força que
donen els bons resultats que ens han fet recuperar la majoria absoluta. Aquesta
majoria absoluta, l’agafo també amb humilitat, i amb tot el respecte a les diferents
opcions polítiques, perquè representen també les diferents opcions que han rebut
suport de la ciutadania. Todos y todas tenemos que tener presente que Badia es su
ciudadanía, Badia sois vosotros y vosotras. Vosotras hacéis Badia, vivís la ciudad, la
veis con diferentes miradas: desde el deporte, desde la cultura, desde la educación, y
todas esas miradas confluyen y nos unen y nos hacen grandes, nos hacen fuertes.
Badia siempre ha sido fuerte y lo seguirá siendo, y vuestra mirada, vuestra sonrisa,
vuestros buenos días, vuestras buenas tardes, vuestra implicación en el mundo
asociativo, cultural, educativo, deportivo, vecinal, vuestras críticas también, nos hacen
mejores y dan sentido a nuestra labor. Muchísimas gracias a todos y a todas por
acompañarnos en este día tan especial. Gracias también a los compañeros y
compañeras del PSC por volver a confiar en mi en esta nueva andadura, mi segunda
familia. Desde que me afilié en el año 98, así me lo habéis hecho sentir. Somos una
familia, una familia numerosa que se quiere y se cuida, y que además posee un tesoro
enorme, un proyecto colectivo progresista que defiende nada más y nada menos que
la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Me siento con mucho orgullo heredera del
legado socialista que me ha marcado en mi forma de pensar, de vivir, de sentir y de
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hacer, y me siento heredera del poder transformador de este proyecto, del espíritu
revolucionario que el municipalismo socialista ha protagonizado en el pasado y en el
presente, y que se materializa en la construcción en igualdad de pueblos y ciudades,
velando por el progreso social y económico. Gracias a mis compañeros y mis
compañeras, regidores y regidoras que formarán parte del equipo de gobierno por
acompañarme en este viaje. Que sepáis que confío en todos y cada uno de vosotros y
vosotras, porque sois personas trabajadoras, fieles, honestas, comprometidas, leales y
sobre todo excelentes compañeros y compañeras. Ya sabéis que os adoro. Sé que
haréis un fantástico trabajo siempre anteponiendo vuestros intereses personales a los
de todos y todas. Acabo con los agradecimientos dando las gracias a nuestras
familias, que nos comparten muy generosamente con vosotros y vosotras, y pidiendo
disculpas de antemano, en nombre de todos y cada uno de los 17 regidores y
regidoras que forman parte de este consistorio, por las ausencias y el tiempo que
requiere esta tarea, que será en muchos casos a costa del tiempo libre y del tiempo
que pasarán con sus familias. Y permitidme que me dirija especialmente a Javi, a
Lucia y a Claudia, en representación de todas esas familias, para deciros que me
siento muy afortunada de teneros, que soy quien soy y puedo con todo, porque os
tengo. Celebro també que aquest ple sigui un exemple de paritat i de creixement de la
presència de les dones en els llocs de responsabilitat política i institucional. A Badia
som majoria, dels 4 grups, 3 tenim una cap de llista, dona, i dels 17 regidors i
regidores, som 9 dones. Aprofito per reivindicar avui més que mai el paper del
feminisme en la política i en la transformació social. Avui som 9 dones perquè el
feminisme ha posat condicions per afavorir la nostra participació, que mai se’ns oblidi.
La paritat és fonamental perquè les dones hem de tenir un paper rellevant i visible en
els espais de decisió, perquè és on es distribueix la riquesa i on es canvien les regles
tradicionals del masclisme imperants a la societat. Les dones hem vingut per
quedar-nos i per canviar el món en benefici de tothom, dels homes i de les dones,
perquè mai hem d’oblidar que el principal principi del feminisme, és la igualtat. Des
d’avui mateix, sóc l’alcaldessa de Badia, sóc l’alcaldessa de tothom, i per aquesta raó,
començo estenent la mà a totes les forces polítiques, sense més límit que allò que
sigui bo per Badia i coherent amb el nostre projecte polític, aquelles propostes que
condueixin a construir una Badia millor, aquelles propostes que siguin constructives,
que ajudin a que Badia avanci. Estenc la mà a tots els regidors i regidores que vulguin
treballar per la nostra ciutat, amb una voluntat clara de diàleg i enteniment amb
tothom, però no només amb els regidors i regidores, sinó sobre tot, i el més important,
amb la voluntat de escoltar a tota la ciutadania per la que estic disposada a treballar de
valent des de avui mateix. L’única motivació que al llarg de tots aquests anys m’ha
mogut per continuar sent la vostra alcaldessa, ha estat, és i serà sempre, la de millorar
l’entorn en el que vivim, construir una Badia millor, sempre al costat de la ciutadania,
sempre propera a tothom. Y seguiré con la mirada puesta en vuestros ojos, con los
oídos bien abiertos a vuestros problemas y demandas, me seguiré parando por la calle
tantas veces haga falta y el tiempo que haga falta, y seguiré yendo a vuestros actos
deportivos y culturales, a las presentaciones de los trabajos y proyectos en las
escuelas, a tantas y tantas cosas como pidáis nuestra participación. Porque vosotros y
vosotras, la ciudadanía de Badia, sois mi motor. Lo que hago no tiene sentido si no es
por vosotros y vosotras, mi día a día no tiene sentido si no puedo miraros a los ojos, si
no puedo irme a la cama cada noche con la conciencia tranquila, sintiendo que estoy a
la altura de este cargo. Iniciamos una nueva legislatura, pero no empezamos de cero,
llevamos mucho camino andado y con buenos resultados, y eso se ha materializado
en la renovación de la confianza mayoritaria de la ciudadanía en nuestro proyecto
político, en nuestra experiencia de gobierno, en nuestra capacidad para tejer
complicidades con la ciudadanía, en una manera de ejercer la responsabilidad política
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desde la proximidad, la cercanía y el compromiso. Hem fet molta feina, hem posat les
bases de la Badia del futur, una Badia que hem imaginat plegats, amb ambició. Volem
transformar Badia, perquè Badia avanci, perquè sigui millor. Volem i necessitem una
transformació urbana, sostenible, ambiciosa, verdaderament regeneradora des d’un
punt de vista econòmic, social i ambiental. Hem analitzat els nostres problemes, però
també les nostres oportunitats, que també en tenim. No ens conformem amb una visió
pessimista i grisa de la nostra ciutat, hem explorat que podem fer per canviar-la i sobre
tot, i el més important, com aconseguir-ho. Sé que no serà fàcil perquè tenim moltes
dificultats, però us puc assegurar, que em deixaré la pell per aconseguir-ho. No som
una ciutat gaire gran, ni amb molts recursos, però tenim una força que ens fa
imparables, i ho hem demostrat al llarg de la nostra història. Tenim idees, tenim
projectes, tenim moltes ganes i determinació per dedicar cada hora de cada dia dels
proper 4 anys a aconseguir-ho. Dedicaremos cada hora de cada día de los próximos
cuatro años para conseguir una reforma integral del parque de viviendas, para retirar
el amianto, para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad. Dedicaremos cada
hora de cada día de los próximos cuatro años para hacer de Badia una ciudad
sostenible y moderna, con medidas de transición energética que hagan de Badia una
ciudad respetuosa con el medio ambiente, con una redefinición de los espacios
públicos para mejorar la accesibilidad, el mantenimiento, la limpieza, la convivencia, el
transporte y la movilidad. Dedicaremos cada hora de cada día de los próximos cuatro
años para construir una ciudad conectada con el entorno para aprovechar las
oportunidades de desarrollo económico y social que nos ofrece ser una ciudad
metropolitana, para conectar la ciudad con el conocimiento, para hacer de Badia una
ciudad universitaria. Dedicaremos cada día de los próximos cuatro años para mejorar
nuestros equipamientos, para construir viviendas para jóvenes, pisos adaptados para
mayores para tener la residencia, para tener un polideportivo reformado, un nuevo
casal de joves, para mejorar las escuelas. Y dedicaremos cada hora de cada día de
los próximos cuatro años a construir una ciudad inclusiva, donde imperen los valores
de la solidaridad, la justicia social y la igualdad de oportunidades. Es el momento de
las mujeres, de la juventud, de las familias, de la infancia, de nuestros mayores. De la
diversidad, de la cultura y el deporte. Una Badia con rostro humano, donde cada
persona y en cada momento de su vida, importe. Y dedicaremos cada hora de cada
día de los próximos cuatro años, para mejorar nuestro modelo educativo, para que
Badia tenga más oportunidades para nuestros niños y niñas y jóvenes, para tener
escuelas e institutos, para mejorar los bachilleratos y la formación profesional, para
mejorar la formación de adultos y la atención a la diversidad. Dedicaremos cada hora
de cada día de los próximos cuatro años, para mejorar la imagen de Badia, aprovechar
y visibilizar su riqueza natural, cultural, deportiva, de talento, y situarla en el mapa,
mirando hacia Barcelona, y también mirando hacia Europa. En definitiva, dedicaremos
cada hora de cada día de los próximos cuatro años, para cumplir cada uno de los
objetivos de nuestro programa electoral, que convertiremos en un plan de mandato
que será nuestro contrato con la ciudadanía, a hacer que Badia avance. Desde hoy
mismo, me pongo al servicio de todos vosotros y vosotras. Tenéis mi cabeza, mis
manos y mi corazón, pondré el trabajo, las ideas y el equipo al servicio de esta ciudad.
La alcaldía es un reto, pero también la mejor oportunidad de trabajar por tu ciudad,
donde tiene más sentido el compromiso de transformación colectiva que nos ha
movido siempre y que nos mueve, y que ha hecho que decida dar un paso adelante
para presentarme a encabezar este proyecto. Y hoy renuevo este compromiso, con la
voluntad de trabajar por una ciudad con los servicios y equipamientos públicos
necesarios para que todas las personas puedan vivir con dignidad, y puedan
construirse libremente un proyecto de vida, desde la igualdad de oportunidades, sin
más condicionantes que su libertad de elección, sean niños o niñas, jóvenes o

personas mayores, hombres o mujeres, hayan nacido en Badia o no, sean payos o
gitanos, hablen catalán o castellano, bailen sardanas, flamenco o hip hop, jueguen al
fútbol, al bàsquet o naden, vivan en la Medi, en la Oporto o en la Mancha. Porque me
siento 100x100 Badia, porque quiero a esta ciudad y creo en su potencial, porque os
quiero a todos vosotros y vosotras, y porque quiero que esta ciudad avance y sea
cada día un poco mejor. Gracias a todos y todas y visca Badia del Vallès».
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Finalment la senyora alcaldessa aixeca la sessió a les dotze hores i quaranta-cinc
minuts, de la que s’estén la present acta, de qual jo, la secretària municipal en dono fe.
Badia del Vallès document signat electrònicament al marge

